
Abstrakt 

 

 Tato diplomová práce byla zpracována na téma ,,Prodej podniku jako způsob výkonu 

rozhodnutí (exekuce) na peněžité plnění“. Téma této práce jsem si dobrovolně zvolil, neboť 

exekučním právem se zabývám poslední čtyři roky a současně se jedná o velmi dynamicky se 

rozvíjející právní odvětví v rámci občanského práva procesního. Výkon rozhodnutí (exekuce) 

je právní odvětví, které prodělává neustálé změny, jejímiž hlavními cíly je na jedné straně 

zefektivnit vymáhání peněžitých pohledávek a na straně druhé to je ochrana práv a 

minimalizování zásahu do těchto práv jen v odůvodněných případech a v nezbytné míře. 

Cílem mé práce je seznámit s právní pravou výkonu rozhodnutí prodejem (postižením) 

podniku prováděnou soudy v rámci výkonu rozhodnutí a exekucí prováděnou soudním 

exekutory. Dále se snažím současnou právní úpravu výkonu rozhodnutí prodejem 

(postižením) podniku porovnat s právní úpravou výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti a 

také se snažím porovnat současnou právní úpravu výkonu rozhodnutí prodejem (postižením) 

podniku s právní úpravou výkonu rozhodnutí prodejem podniku, tedy s právní úpravou před 

novelou provedenou s účinností od dne 1.1.2013.      

 Tato diplomová práce je členěna do tří samostatných částí. První část je úvodem práce. 

Druhá část obsahuje vlastní text práce a třetí část je tvořena závěrem práce. Je nutno 

poznamenat, že druhá část je členěna do šesti kapitol, z nichž některé obsahují další 

podkapitoly. 

 Druhá část práce je tedy věnována samotnému výkonu rozhodnutí prodejem 

(postižení) podniku. V této části je pojednáváno o celém výkonu rozhodnutí prodejem 

(postižení) podniku, a to od samotného podání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí až do 

samotného skončení tohoto výkonu rozhodnutí zákonem předpokládaným způsob, tedy buď 

úspěšným vymožením pohledávky oprávněného, nebo neúspěšným způsobem, a to 

zastavením výkonu rozhodnutí. 

 V závěru samotné práce se snažím shrnout veškeré poznatky v práci dosud rozebírané 

a porovnat současnou právní úpravu a právní úpravu minulou a taktéž se snažím nastínit 

určité teze de lege ferenda.        

 


